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Nota da Reitoria 
Campanha de Vacinação contra Covid-19 

 
A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) 
vem a público informar que, por solicitação da Prefeitura Municipal de Campos 
dos Goytacazes, o campus Leonel de Moura Brizola será disponibilizado para 
atendimento na “Campanha de Vacinação contra a Covid-19”, no próximo 
sábado e domingo, dias 27 e 28 de março de 2021. O objetivo da ação é conter a 
disseminação da doença, diante do cenário epidemiológico da região e do Brasil 
e reduzir o aumento de casos de internações hospitalares. 
 
Ao participar da campanha, com a cessão de seu campus, a UENF reitera o seu 
compromisso em atender às demandas da sociedade e o respeito aos grupos 
prioritários para o recebimento de vacinas. Entendemos que somente dessa 
forma conseguiremos tirar do papel e dos projetos o tão atrasado “Plano 
Nacional de Vacinação” e fazer com que toda população seja imunizada.  
 
É importante que, neste momento, a sociedade se conscientize que as ações e 
os comportamentos individuais, principalmente, de respeito aos grupos 
prioritários de vacinação, são extremamente importantes para proteger as 
pessoas mais vulneráveis e conter a pandemia. Durante a vacinação, todos 
devem acessar a UENF usando máscaras, evitar aglomerações e atender às 
medidas sanitárias de proteção à saúde. 
 
Ressaltamos que esta ação tem a parceria da Ferthymar, empresa que atende 
aos serviços de manutenção e limpeza do campus da UENF, que se prontificou a 
manter uma equipe de plantão para que os bebedouros e sanitários estejam 
abertos e em condições de uso pelas pessoas que serão vacinadas e pela equipe 
da Secretaria de Saúde que está trabalhando na vacinação. 
 
Reforçamos a necessidade de que todos respeitem as orientações dos órgãos de 
Saúde neste momento. Usem máscara, álcool gel, fiquem longe de 
aglomerações e mantenham-se seguros em casa. 
 
Raul Ernesto Lopez Palacio.      Rosana Rodrigues 
Reitor       Vice-reitora 


